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Der er lovgivningsmæssig hjemmet tit, at politikerne i byrådet kan beslutte, at socialt udsatte forældre til anbragte børn og unge
ikke skal behandles dårligere økonomisk end forældre til handicappede børn. Artaloto Jan3 Panduro

Frïtag forældre for betaling
Potitikerne i Aarhus Byråd bør sørge for, at socialt udsatte foræLdre tit
anbragte børn og unge også btiver fritaget fra forætdrebetatingen.
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GERT LANDERGREN
DUE

formand
Socialpædagogerne
Østjylland

I dag vil rådmand for Sociale For
hold og Beskæftigelse, Thomas
Medom (SF), fremlægge et nyt be
tallngsgrundlag på byrådsmødet.
Det betyder, at der fremover ikke
længere vil være en forældrebeta
ung for anbragte børn på handica
pområdet i Aarhus Kommune og
det er godt.
I Socialpædagogerne Østjylland
vil vi på det kraftigste opfordre by
rådet til også at stoppe forældrebetalingen til børn og unge, der er
døgnanbragt på grund af sociale
indikafioner. Alt andet vil være bå
de uretfærdigt og uanstændigt.
Af Ankestyrelsens princip—

afgørelse 13-15 fremgår det af § 7,
stk. ii betalingsbekendtgørelsen,
at »selv om der efter de økonomi
ske forhold er grundlag for at på
lægge betaling, har kommunen,
efter en konkret og individuel vur
dering, mulighed for at meddele
hel eller delvis fritagelse herfor.
Fritagelsen kan begrundes med
forhold hos barnet eller den unge
eller forældrene, samt at opholdet
har et udpræget behandlingssig
te«.

Det handler om politisk vilje
Med den målrettede socialpæda
gogiske indsats, der bliver sat i
værk over for alle børn og unge,
der er døgnanbragt af sociale årsa
ger, må man sige, at de døgn
anbrdngelser har et udpræget
beliandlingssigte.
Det betyder, at der er lov
givningsmæssig hjemmel til, at
politikerne i byrådet kan beslutte,

at socialt udsatte forældre til an
bragte børn og unge ikke skal be
handles dårligere økonomisk end
forældre til handicappede børn.
Det handler udelukkende om poli
tisk vilje eller mangel på samme.
Rådmanden har givet udtryk for,
at sodalforvaltningen har hen
vendt sig til socialministeren og
Ankestyrelsen for at få sat gang i
en politisk proces med hensyn til
forældrebetalingen for socialt ud
satte forældre, og det er godt. Men
vi mener ikke, at rådmanden og
byråd kan undslå sig at tage poli
tisk stilling til problemet. Det ville
hverken være rimeligt eller an
stændigt.
Vi vil derfor, at politikerne selv
skal tage ansvaret for at stoppe for
forældrebetalingen til disse foræl
dre her og nu. Det behøver de
hverken .&nkestyrelsens eller
socialministerens alibi for at gøre.
Det kan de selv beslutte.
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Det kræver ansvar at regere
Kim Ovist

Det er

øv

bliver malurt i mit hæ-

hver tid siddende reeerine altid

